
 
 
 
 
 
 

  بازتاب عنصر حماسه در قصايد سنايي
  محبوبه زارع                                                                                                          

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلّم سبزوار             
  دكتر مهيار علوي مقدم                                                             

  عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلّم سبزوار                        
  چكيده
حماسه و عرفان ناسازگار مي نمايد ؛ اما اين دو، داراي مضامين  اگرچه در نگاه نخست پيوند دو قلمرو       

و بن مايه هاي مشتركي هستند.اين پيوند وآميختگي منجر به شكل گيري نوع خاصي از حماسه در ادب 
فارسي، به نام حماسه ي عرفاني شده است. در اين گونه حماسه ها، صوفي يا عارف چونان قهرمان يا پهلوان 

ديو درون خويش به نبرد مي پردازد و در جنگ و جدالي سهمناك آن ها را شكست مي دهد. اره وبا نفس ام  
مي بينيم و از اواخر سده ي پنجم به بعد، با ورود  » شيخ اشراق«اولين جلوه هاي اين نوع نگرش را در آثار   

يز متجلّي مي شود.در ي ادب فارسي، اين پيوند حماسه و عرفان در شعر فارسي نحكيم سنايي به عرصه
ي شعر عرفاني ، حكيم سنايي ، عطّار و به ويزه موالنا را مي توان،  مهم ترين شخصيت هايي دانست حوزه

  اند.كه در اين زمينه آثار ارزشمندي از خود به يادگار گذاشته
ي آن بپردازد، يشينهي عرفاني و پاين مقاله ، بر آن است تا ابتدا به بررسي مفهوم و ماهيت حماسه        

چون حادثه  سپس ابعاد همساني اين نمادها را نشان داده و بازتاب آن ها را در قصايد سنايي در چند حوزه
پردازي هاي مشتركي چون اعتقاد به اقتدار و جبر آسماني، نكوهش عاليق دنيوي، نفس ستيزي ، بهره گيري 

خرق عادت ها ومفاهيم  مافوق طبيعي،زبان و بيان حماسي از نمادهاي مهم و برجسته اي چون سيمرغ ،قاف، 
ي شواهد و نمونه هاي متناسب، مورد ي ايزدي و جام جم، با ارائه،انعكاس بن مايه هاي مشتركي چون فرّه

  مطالعه  قرار دهد.
  حماسه ، عرفان، قصيده،بررسي تطبيقي ،حكيم سنايي.اي كليدي: هژهوا
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  مقدمه 
با سيري در منظومه هاي حماسي و عرفاني به مشتركات فكري و اعتقادي فراواني برمي خوريم كه حاكي از 
همانندي هاي انديشه هاي حماسه سرايان و عارفان در ادب فارسي است .پيوند اين  اشتراكات فكري ، منجر 

مباحث عارفانه و  اينبه شكل گيري نوعي خاص در ادب حماسي به نام حماسه ي عرفاني شده است. 
خورد . او به صوفيانه با رنگ و بويي  حماسي ، نخستين بار در شعر  حكيم سنايي غزنوي به چشم مي 

عنوان آغازگر اين حركت ، راه را براي شاعران دوره ي بعد هموار كرد ؛ به طوري كه اوج اين نفوذ و  
  .  گرايش حماسي را در آثار موالنا و عطار مشاهده مي كنيم

  ماسه ي عرفاني ح
ازسده ي پنجم به بعد حماسه سرايي در ادب فارسي رو به افول مي رود و به واسطه ي علل اجتماعي و     

سياسي ، زمينه ورود افكار صوفيانه به  قلمرو شعر فارسي فراهم مي شود و در واقع آثار عرفاني در موضع 
  ).107: 1368ثار حماسي قرار مي گيرند( رزمجو، آ

حماسه واژه اي است تازي به معناي تندي و تفتي در كار و دالوري . و  معني لغوي حماسه نوشته اند: در    
حماسه نوعي از اشعار وصفي است كه مبتني بر توصيف اعمال «در بيان مفهوم اصطالحي آن آورده اند : 

  )3 :1372صفا،»(پهلواني و مردانگي ها و افتخارات و بزرگي هاي قومي يا فردي باشد.
در كنار انواع چند گانه ي حماسه هاي اساطيري يا ملي ، حماسه ي تاريخي و حماسه ي ديني ، نوعي ديگر 

  از حماسه وجود دارد كه به آن حماسه ي عرفاني مي گوييم كه در آثار عرفاني نمود پيدا مي كند.
هبي است كه رزم آفاقي در حماسه ي عرفاني در واقع باز آفريني حماسه هاي اساطيري ،ملي،فلسفي و مذ   

آن به درون و انفس مبدل شده و در درون جغرافياي بزرگ نفس و روح، نبرد درمي گيرد ، چنانكه گاه گرد و 
غبار كشاكش قهرمان (روح) و ضد قهرمان (نفس) كم از برخاستن غبار جنگ هاي جغرافيايي طبيعت بيرون 

  ).165: 1367نيست (پورنامداريان،
تن عرفاني ، روح يا نفس مطمئن است كه با نفس اماره و اميال شيطاني و دسيسه هاي ديو قهرمان م     

هوس و فزون خواهي در جدال دائمي است .قهرمان  حماسه ي عرفاني، پهلواني است كه در آرزوي 
اي في جاودانگي مي زيد و قدم در راهي پرخون مي نهد تا با پيوستنش به خدايي يگانه ، خود را از طريق فن

اهللا جاودانه سازد .دشمن او ديو يا اژدهايي به نام نفس است كه به ابزارهاي دنيوي مسلّح است .ميان آنها 
  )108: 1373جنگي تن به تن اتفاق مي افتد (شميسا،
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  پيشينه ي حماسه ي عرفاني:

ه هاي فلسفي حما سه ي عرفاني فراتر از حوزه متون و مباحث ادبي ، در حوزه ي انديشه ورزي ونظري   
ايران جايگاهي واال و وسيع دارد . پرچمدار اين انديشه شيخ شهاب الدين سهروردي است كه به  تبيين كامل 
اجزاء آن پرداخته و پس از او نيز استمرار يافته و در فرهنگ و ادبيات ايران اثر به سزايي داشته،  تا جايي كه 

درا سراغ گرفت . جواد طباطبايي بر اين باور است كه رگه هاي انديشه ي وي را مي توان در آراء مالص
  ).161-163: 1367حماسه ي عرفاني بعد از شيخ اشراق در ايران ادامه يافته است (طباطبايي، 

حماسه ي عرفاني نخست از اواخر سده ي پنجم به بعد در شعر فارسي آشكار شد ، نخست در آثار و      
سروده هاي عارفانه و صوفيانه حكيم سنايي جلوه كرد و سپس در سطحي وسيع تر، در غزليات  قلندانه ي 

شاهنامه ، شاهنامه ي عطاروموالنا روي به گسترش نهاد. به طوري كه منوچهر مرتضوي در كتاب فردوسي و 
فردوسي و مثنوي مولوي و غزليات شمس را جامع ترين و بزرك ترين حماسه عرفاني مي نامد( مرتضوي، 

1372 :24(  
حماسه هاي عرفاني منثور نيز عمدتاًَ به صورت داستان هاي رمزي و نمادين خلق شده اند و رساله الطير     

، يعني روح يا مهالك و جدال هاي بزرگ او با موانع ، در اين آثار ناميده شده اند . نحوه ي  پردازش قهرمان 
  ).167: 1367كامالً با جدال و جنگ هاي حماسي طبيعت بيرون سازگارند (پورنامداريان، 

بنابراين  از سده ي پنجم به بعد ، حماسه سرايي در ادب فارسي روي به زوال مي گذارد و به واسطه ي    
، ورود افكار صوفيانه به قلمرو شعر و نثر فارسي فراهم مي شود و در واقع آثار علل اجتماعي و سياسي 

حماسه با ويژگي هاي معنوي و اخالقي خود در » انسان برتر« عرفاني در موضع آثار حماسي جاي مي گيرد و
» مرشد «  و» شيخ « ،»قطب «،» ولي« ،» انسان كامل«سيماي متعالي ديگري كه در تصوف ايراني به نام هاي : 

  ).107: 1368مرسوم است متجلّي مي كند (رزمجو، 
در فرهنگ ايران ، چنان حسن تركيبي به وجود آمد كه در برخي كتب دوره اسالمي ، مثال روايات مربوط به 
كيومرث و حضرت آدم ، جمشيد با حضرت سليمان (ع) ، چنان با هم در آميختد كه جدا كردن يكي از 

نيست و اين تجلّي فراوان داستان ها و مفاهيم در پهنه ي كتب عرفان زمينه هاي ديگري به آساني ممكن 
  مشترك بين حماسه و عرفان پديد آورده است. 

  مضامين مشترك عرفان و حماسه در اشعار سنايي
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  حادثه پردازي هاي مشترك - 1
مشتركي چون:  از همساني ها و همانندي هاي بين متون حماسي و عرفاني،  حادثه پردازي هاي     

  شيطان ستيزي و نفس كشي، نكوهش عاليق دنيوي، باور به اقتدار و جبر آسماني است.
  شيطان ستيزي و نفس كشي 1- 1
از جمله مضامين مشترك بين حماسه و عرفان مبارزه با شيطان و نيروهاي باطني است كه عوامل اغواء و   

  گمراهي انسان به شمار مي آيند.
  وسي از ده نوع ديو نام مي برد و راه رهايي از آنها را به كارگيري خرد مي داند.در شاهنامه فرد    
  به دانش بود مرد را ايمني                                       ببندد ز بد دست اهريمني     

  )158: 1383(فردوسي،                   
ه مي گيرد. مبارزه با نفس و نفس كشي از اصول مهم نقش اين ديوان را در ادب فارسي ، نفس اماره بر عهد  

عرفان به شمار مي رود و در عرصه ي ادب فارسي ، بسياري از شاعران و نويسندگان عارف مسلك در اين 
: 1368(رزمجو،» النفس صفة تسكن اال الباطل«باره گفته و نوشته اند.چنانكه بويزيد گفته است رحمه اهللا : 

150.(  
شيطان ه عنوان اولين كسي كه مضامين عارفانه را وارد حوزه ي شعر فارسي كرد ، از اين حكيم سنايي ب 

  و ديو به عنوان نفس اماره ياد مي كند و هماره انسان را از آن بر حذر مي دارد:
                        اي سنايي هان كه تا نفريبدت ديو لعين                           كز فريب ديو عالم جمله شور و شر گرفت

  ) 135: 1385(سنايي، 
  همچنين تصويري كه از نفس در حديقه الحديقه ارائه مي دهد:

  نگه دار خانه ي دل و ديندزد خانه است نفس، حالي ببين                                          زو 
  دزد بيرون خسيس دزد بود                                                 دزد خانه ، نفيس دزد بود 

                          
  )345: 1329(سنايي، 

  نكوهش عاليق دنيوي 1- 2
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با وجود اينكه آثار حماسي، شرح پهلواني ها وجنگ ها و پيروزي هاست ، اما در شاهنامه با موارد بسياري    

مواجه هستيم كه در  آن ، عالقه به دنيا مورد نكوهش واقع شده ، و از ناپايداري آن سخن رفته است 
  را از دل بستن به دنيا بر حذر مي دارد: هاي خود ، آدميان.فردوسي بزرگ در پايان بسياري از داستان 

جهان را نمايش چو كردار نيست                                             بدو دل سپردن سزاوار نيست                          
  )491: 1383(فردوسي،

  يا در داستان كسري ، خسرو انوشيروان به هنگام مرگ در نصيحت به فرزندش چنين مي گويد:
  بدان اي پسر كين جهان بي وفاست                                          پر از رنج و تيمار و درد و بالست

  ز رنج زمانه دل آزادتر                                         هر آنگه كه باشي بدو شادتر                
  همه شادماني بماني به جاي                                                    ببايد شدن  زين سپنجي سراي

  ) 1156: 1383(فردوسي،                                                                                                
در ادب عرفاني نيز اين بي توجهي به دنيا ، با گستردگي بيشتري متجلّي مي شود ؛ چرا كه ترك عاليق     

دنيوي و دل نبستن به امور دنيوي از اهم اصول عرفان است و در ميان شاعران اين امر بسيار مورد توجه بوده 
م ترك اين عاليق است . حكيم سنايي نيز به عنوان يكي از اين شاعران است و تقرّب به درگاه االهي مستلز

  عارف مسلك ، انسان را از دل بستن به عاليق دنيوي بر حذر مي دارد و چنين مي سرايد 
  هر آنكس كو گرفتار است اندر منزل دنيا                    نـه درمـان اجـل دارد نـه سـامـان حــذر دارد

  يا ، مشو غرّه به مهر او                       كه بس سركش كه اندر گور خشتي زير سر دارد ايا سرگشته دن
)                          111: 1385(سنايي،                                                                                                    

  يا قصيده معروف او با اين مطلع :
  مكن در جسم و جان منزل كه اين دون است و آن واال

  ن هر دو بيرون نه ، نه اينجا باش . نه آنجا قدم زي                                                          
  )  51: 1385(سنايي،                                                                                                      

  نيز آمده است. 42و 41اين مضمون در صفحات 
  باور به اعتقاد و جبر آسماني 1- 3
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يكي از ويژگي هاي برجسته ي ادبيات حماسي ايران ،  جبرگرايي و اعتقاد به سرنوشت تغييرناپذير انسان     
است. در شاهنامه نيز چنين مضموني به چشم مي خورد و تا آنجا پيش مي رود كه حتّي چاره جويي هاي 

داستان رستم و «به چشم مي خورد :  انسان را نيز بي تأثير مي داند. از نمونه هاي برجسته ا ي كه در شاهنامه
« است. از مصاديق برجسته  آن در داستان» رستم و اسفنديار« و »  كيخسرو و فرود « ، » سياوش « ، »سهراب 

  آنجاست كه سهراب مي كوشد تا پدر را باز شناسد ؛ اما اين اتفاق رخ نمي دهد .»  رستم و سهراب
  جهاندار از اين كار پرداخته است                            تو گيتي چه سازي كه خود ساخته ست     

  زمانه نبشته دگرگونه داشت                                                چنان كو گذارد ببايد گذاشت
  )188: 1383ردوسي، (ف                                                                                                 

در بين شعراي  عارف مسلك  ، از جمله  حكيم سنايي، اين جبرگرايي و باور به اقتدار آسماني به چشم    
  مي خورد. او چرخ و روزگار را متغير  و ناآرام مي داند و چنين مي سرايد:

  مي پرستي چرخ بي آرام راچرخ بي آرام را اندر جهان آرام نيست                            بند كن در 
  )796: 1385(سنايي،                                                                                                    

  اين مضمون را در حديقه الحديقه نيز اظهار مي دارد
  صنعاو بر ظهورشان ظاهر                    همه مقهور وقدرتش قاهر                                             

  )155: 1329(سنايي،                                                                                                          
  »اژدها « و» قاف « ، » ديو يا ابليس«، » سيمرغ « بهره گيري از نمادهاي برجسته و مهم چون - 2
  سيمرغ 1-2

سيمرغ، اين پرنده ي شگرف و افسانه اي ، بدون شك از مهم ترين مايه هاي اساطيري است كه در فضاي    
فرهنگ ايران و پهنه ي ادب فارسي تجلّي پيدا كرده و در آثار حماسي از جمله شاهنامه فردوسي و در متون 

بر كوه البرز آشيان دارد و زال و بچگان  عرفاني زياد به چشم مي خورد. در شاهنامه ، مرغي است ايزدي كه
خويش را مي پرورد . در ادب عرفاني به عنوان و مظهر ذات خداوندي و يا انسان كامل ارائه مي شود. در 

و در » جلوه  ي حق « ، در نوشته هاي سهروردي  ، به عنوان» ذات باري تعالي« منطق الطير عطار ، به عنوان
  )504:  1386معرفي شده است (ياحقي،» آيينه كمال « و» مثال تجرّد « پيدا بودن آن ، آثار موالنا ،  به دليل نا

  آمده است :» عالم غيب و اسرار« و گاه » ذات باري تعالي« در اشعار سنايي نيز در معني
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                  صحراي مغرب چارسو بگرفت زان زاغ تنگخو                سيمرغ مشرق را بكو تا بال بگشايد ز هم        

  )390: 1385(سنايي،
  او در حديقه الحديقه نيز سيمرغ را در همين معني به كار برده است :

  سيمرغ عشق را دل من آشيانه بود    با او دلم به مهر و محبت يگانه بود                                     
  بودم معلّم ملكوت اندر آسمان                                               اميد من به خلد برين جاودانه بود

  )224: 1329(سنايي،                                                                                                    
  از سيمرغ به عنوان ذات حق ياد شده است. 435، 492، 345، 224، 190، 180، 114، 48، 41نيز در صفحات 

  ديو يا ابليس 2- 2
در حماسه هاي اساطيري و ملي ايران ، ديوان كه نژاد شان از اهريمن است ، موجوداتي شرانگيز و اغوا     

ند . در آثار حماسي به ويژه در شاهنامه ، توصيه كننده هستندواز قديمي ترين دشمنان به شمار مي رو
  ).195: 1368هميشگي فردوسي بر اين است كه بايد از انديشه ي ديو صفت به دور بود (رزمجو،

هم چنين فردوسي بزرگ ، گاه از انسان هاي شرور كه به رذائل اخالقي آلوده اند،  به عنوان ديو ياد مي 
  :كند و چنين مي سرايد

  ا مردم بد شناس                                                 كسي كو ندارد ز يزدان سپاس تو مر ديو ر
  هر آن كو گذشت از ره مردمي                                             ز ديوان شمر ، مشمر از آدمي

  )432: 1383(فردوسي،                                                                                                
در آثار عرفاني جاي ديوان را اهريمن و ابليس مي گيرد كه مظهر شرّ و خباثت و بازدارنده ي انسان از   

خداست.گاه اين ابليس به صورت انسان بر شخصيت ها ظاهر مي شود؛ برجسته ترين نمونه ي اين مورد را 
و ترك دنيا و مكالمه او با ابليس دانست كه مولوي و عطار آن را به نظم كشيده مي توان حكايت عيسي (ع) 

  اند.در حوزه عرفاني اغلب جنبه ي نمادين دارد
  راه رو تا ديو بيني با فرشته در مصاف                                 ز امتحان نفس حسي چند باشي ممتحن

  )487: 1385(سنايي                                                                                                     
   272،176، 263، 129،272،263،694،188،185،652، 200، 556،546، 487، 494، 42نيز در  صفحات 

  كلمات ديو و ابليس  به كار رفته است .
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   قاف 3-2
نام كوهي است كه به زعم قدما ، سراسر خشكي هاي زمين را فرا گرفته و گويند كناره هاي آسمان بر آن   

  )645: 1386نهاده شده است .اين كوه گرداگرد زمين به مثابه ي ميخ زمين است (ياحقي،
ياد مي كند كه اصل  در شاهنامه از كوه قاف كه گاه با نام البرز هم ياد شده ،  به عنوان جايگاه زندگي سيمرغ

و پايه ي  روشني بوده است . در ادب عرفاني، قاف را سرزمين دل و سر منزل سيمرغ جان و حقيقت و 
راستي مطلق دانسته اند كه همه ي سعي سالك صرف رسيدن به آن مي شود.در شعر سنايي هم به همين 

  مضمون آمده است:
  )1385:459.(سنايي،» عالمان عالمين و كوه قاف و ابرويم « 
  اژدها  4-2

اژدها از روزگار كهن در اساطير و ملل مختلف تجلّي داشته است. در اساطير ايراني هم ، اهريمن پس از    
ديو مؤنث ونماينده »  جهي« سه هزار سال از بيم كيومرث ، ياراي مخالفت با اورمزد را نداشت ، به تحريك 

مين برآمد و با تمامي ديوان به يك بار نور شتافت زنان ، بر اورمزد شوريد و چون اژدهايي از ز
). جنگ با اژدها يا اژدها كشي از داستان هاي رايج است و قديمي ترين آن ،داستان قربان 404: 1386(ياحقي،

اژدهاست كه در سراسر دنيا شناخته شده است .يكي از اين اژدها ها ، ضحاك ماردوش است كه مظهر شرّ و 
رفاني اغلب نماد نفس اماره است كه هميشه سركش است . سنايي دراشعار خود با بدي است. در متون ع

  استناد به آيات قرآن ،  اژدها را در معناي  قرآني آن  به كار مي برد:
  زرق سيماب و رسن هرگز كجا ماند به جاي                       چون برآيد ناگه از درياي قدرت اژدها

  )37: 1385(سنايي،                                                                                                      
  رستم 2- 5

حكيم سنايي در اشعار خود از پهلوانان شاهنامه زياد نام مي برد، اما از پهلوان و قهرمان هويت ايراني،    
» رستم«.مورد بررسي قرار گرفته است» رستم«له،  تنها بسيار سخن گفته  است ، از اين رو در اين مقا»  رستم«

نامور آمده جهان پهلوان «رتستهتم »و « رتستختم« كه در ادبيات پهلوي به صورتقهرمان حماسه ي ايراني 
حماسه هاي ايران ، از پيوند زال و رودابه به وجود آمد. در فرهنگ ايراني بعد از اسالم ، رستم  بي گمان 

تجلّي  ثرترين قهرمان افسانه ها و روايات كهن است ، كه در سر تا سر فرهنگ و ادب مانامورترين و مؤ
است . در آثارعرفاني نيز اين يافته است . در شاهنامه ،جاي جاي از شجاعت و دالوري او سخن رفته 
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مسير سير و سلوك،  خود را به  شجاعت و پهلواني او مورد نظر است و گاه  شاعران عارف مسلك در

  پهلواني چون رستم تشبيه مي كنند.
مورد توجه  در اشعار سنايي نيز،گاه شكوه و هيبت رستم مد  نظز است و با تلميحاتي شجاعت و دالوري او

  است :
  از درون جان برآمد نخوت و حقد و   حسد                    تا كزو سيمرغ رستم گشت بر اسفنديار

  )  190: 1385(سنايي،                                                                                              
  يا : 

  در مجلس مستوران ، وندر صف رنجوران             هم جام چو رستم كش ، هم تيغ چو رستم زن
  ) 483: 1385(سنايي،                                                                                             

به نيز   985 ، و936، 764، 696، 695، 665، 581، 569، 508، 505، 504، 413، 166،377،390در صفحات 
  رستم اشاره است                  

  
  :خرق عادت ها و مفاهيم مافوق طبيعي چون جام جم، و فرّه ايزدي -3
  جام جم   1-3

آثار حماسي و عرفاني، جام جم يا جام گيتي نما است .جام جم در شاهنامه ، از ديگر بن مايه هاي مشترك    
وسيله اي است كه سراسر جهان را در آن مي توان ديد و از طريق همين جام است كه بيژن را در چاه 

« ،  »روح« ،  » دل « افراسياب مي يابند.در ادب عرفاني ، اغلب جام جم را با تعابير متفاوت و لطيفي از قبيل 
ياد مي كنند.در واقع اين جام جم در عرفان دل پاك و باطن آيينه سان عارف است »  نفس دانا«  ، و» آيينه دل

كه عالي ترين وظيفه او درك تجليات االهي و قبول انعكاس جمال معشوق و نظاره بر رخسار بي حجاب 
  )276: 1386اوست(ياحقي،

  گرفته و چنين سروده: سنايي نيز جام جم را در همين معني به كار 
  قصه ي جام جم بسي شنوي                                                      اندرون بيش و كم بسي شنو ي      

  به يقين دان كه جام جم دل توست                                              مستقر سرور و غم دل توست 
  چون تمنا كني جهان ديدن                                                        جمله اشياء در آن توان ديدن 
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  )652: 1385(سنايي،                                                                                                 
  يا :

تا  كي ز كأس زواليرن ، گاهي عسل گاهي لبن            مي كش به سان تهمتن اندر عجم در جام جم                          
  ) 390: 1385(سنايي،                                                                                                                    

  در حديقه الحديقه نيز اين معني را تصريح مي كند:
  بيش رايش نمانده پوشيده                                                          بر فلك هيچ روي پوشيده
  فهمش از جام جم نيايد كم                                                       كه همه بودني بديد چو جم

  ) 608: 1329(سنايي،                                               
  نيز ديده مي شود. 140و 83نيز در صفحات 

  فرّ ايزدي  2-3
در متون حماسي فارسي،عمل برتري فرد از همگان و رسيدن به مقام پادشاهي يا رهبري روحاني،  به نيروي  

، جاي خود را به عنايت خاص  حق مي دهد.اين عنايت فرّ ايزدي ممكن است . در ادب عرفاني اين فرّ 
خاص االهي شامل بندگان خاص خداست ؛  همچنانكه فرّ در متون حماسي و از جمله در شاهنامه 
مخصوص پادشاهان است.در شاهنامه ، به همراه داشتن فرّ كياني موجب پادشاهي و كاميابي سران در كشور 

ت خاص االهي بسيار توجه كرده اند،  آنچنان كه مولوي ذره اي عنايت مي شد.در ادب عرفاني نيز  به عناي
 حق را برتر از هزاران كوشش طاعت پرست مي داند.

  ز من بگسلد فرّه ايزدي                                              گر آيم به كژي و راه بدي           
  )176: 1383(فردوسي،                                                                                                  

  سنايي نيز فرّ را در معناي عنايت حق مي داند:         
  هر كه در فرّ سايه ي كف توست                                        ايمن است از نوايب حدثان          

  )445: 1385(سنايي،                                                                                                    
   زبان و بيان حماسي -4      
  از مواردي كه گاه بين حماسه و عرفان پيوند مي يابد،  نوع به كارگيري  زبان و بيان يك اثر است.      
ن آثار فارسي است كه با بياني استوار و فخيم به توصيف    شاهنامه اثر سترگ فردوسي،  از برجسته تري    

  صحنه ها و رويدادها مي پردازد.
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  استفاده از آالت جنگي  1-4

آثار عرفاني به نوبه ي  خود داراي زبان و بيان حماسي هستند   .برجسته ترين مصداق اين نوع بيان در آثار   
ر  سنايي نيز مشاهده مي كنيم . او حتي تا جايي پيش موالنا به چشم مي خورد. اين نوع طرز بيان را در شع

 مي رود كه  در توصيف صحنه ها ،  چندين آلت جنگي را در پي هم مي آورد:

 اندر عجبم كه چشم آن ماه                                                ناخورده شراب چون شود مست    

 بي دست و كمان و قبضه و شست                                   يا بر دل خسته چون زند تير               

  ) 365: 1385(سنايي،                                                                                                  
  يا حتي با به كارگيري آالت جنگي تصويرهايي  بديع مي آفريند:

  هم چون زره                                             جوشن مشكين پرجوش شماكار ما كرده است در 
  )489: 1385(سنايي،                                                                                                  

  در هم پيچيگي كار را به در هم تنيده شدن زره تشبيه كرده است .
  موسيفي  2-3
يكي از بن مايه هي مشترك بين آثار حماسي و عرفاني ، به يقين موسيقي و آهنگ و وزن اين آثار  

  است.نخستين تجلّي روح حماسي در ادب فارسي در شعر سنايي به چشم مي خورد.
  مختار زندر طريق دين قدم پيوسته بوذروار زن                               ور زني الفي ز شرع احمد 

  اندر ايمان همچو شهباز خشين مردانه باش                          بر عدوي دين هميشه تيغ حيدروار زن
  گرد گلزار فنا تا چند گردي ز ابلهي                                   در سراي باقي آي و خيمه در گلزار زن

  تاگهان امشب يكي بر لشكر كفار زن         لشكر كفر است حرص و شهوت اندر تن تو را           
  )973: 1385(سنايي،                                                                                                    

بعد از سنايي، برجسته ترين اثر عرفاني كه داراي موسيقي بسيار قوي است ، غزليات شمس موالنا است و 
آهنگ و لحن بسيار قوي او در اشعارش ، هم ناشي از زمينه هاي شعري او و نيز نشأت گرفته از روح اين 

  بلند حماسي سراينده شوريده اي  است چون موالنا.
موسيقي و لحن حماسي در آثار سنايي بسيار چشمگير است . شعر هايي از اين گونه ي او ، همان حاالت 

ان حماسي را در آغاز رزم به ياد مي آورد. يكي از برجسته ترين اين نمونه مفاخره آميز و رجزگونه ي پهلوان
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ها ، شعر زير است كه شاعر با گزينش خاص كلمات حماسي و توصيفات صحنه ها  ، حال و هواي شعر را 
  به سمت حال و هواي حماسي سوق مي دهد.

  نگ من، گاهي سريع و گه خببمحكم عنان در چنگ من ، سوي نگار آهنگ من           بسپرده ره شبر
  باد بهاري خويش او ، ناورد و جوالن كيش او            صحرا و دريا پيش او ، چون مهره پيش بوالعجب
  از نعل او پر مه زمين وز گام او كوته زمين                  وز هنگ او آگه زمين، وز طبع او خالي غضب

  خارادل و سندان جگر، رويين سم و آهن عصب           آهوسرين ضرغام بر، كيوان منش ، خورشيدفر 
  در راه چون شبرنگ جم ، با شير بوده در اجم              آمخته جوالن در عجم ، خورده ربيع اندر عرب

  )71: 1385( سنايي،                                                                                                     
تركيبات خاصي كه در اين شعر به كار رفته ( رويين سم ، سندان جگر ) ، توصيف صحنه ها و حاالت و نيز 
واژگان خاصي كه پر است از روح حماسه ( چنگ ، عنان ، شبرنگ ، جوالن ، نعل) ،  و به ويژه وزن ايقاعي 

يرگذاري هستند كه شعر را به سمت و سوي و تند شعر با  آن حالت مفاخره آميز و رجز گونه ، از عوامل تاث
  حماسه سوق مي دهند.

نتيجه گيري : هر چند نوع ادبي حماسه ي عرفاني در نظر اول  ناسازگار مي نمايند ، اما در ادب فارسي به 
عنوان يكي از انواع حماسه به شمار مي آيد و اين اشتراك بين حماسه و عرفان منجر به شكل گيري نوع 

ماسه به نام حماسه عرفاني شده است .اولين رگه هاي اين گرايش را در آثار سهروردي و پس از خاصي از ح
او در شعر شاعراني چون سنايي، عطار و مولوي مشاهده مي كنيم. در اين پژوهش با بررسي موارد همساني 

، مي توان گفت كه ها و همانندي هاي حماسه و عرفان ، با نظري بر قصايد سنايي و ارا ئه ي شواهدي چند
عنصر حماسه در شعرحكيم سنايي بسيار برجسته است ، او به عنوان اولين كسي كه مضامين عرفاني را وارد 
حوزه ي ادب كرد ، در تلفيق اين مضامين عارفانه با روح و نگرش حماسي بسيار موفّق بوده است. اين موارد 

بهره گيري از نمادهاي مهم و برجسته اي چون « ، » حادثه پردازي هاي مشترك«همساني در چندحوزه ي 
» موسيقي «و » زبان و بيان حماسي«، » خرق عادت هاو مفاهيم مافوق طبيعي« ، » سيمرغ ،قاف،اژدهاو رستم

مورد بررسي قرار گرفت كه  از  اين ميان ، دارا بودن  موسيقي حماسي،  همراه با وزن ايقاعي،  بسيار 
 .   برجسته و درخور توجه است
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